Florianópolis, 23 de agosto de 2016.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
1

REPASSES

1.1 LANÇAMENTO SITE SAMED
http://samedufsc.weebly.com/
Cronograma das palestras, workshops e outras confirmações de palestrantes em breve.
1.2 LIXO
Pela segunda vez nesse ano, a Coordenação do Curso de Medicina recebeu notificação da CCIH e
da UFSC pelo lixo produzido nas dependências do Centro Acadêmico e Atlética, próximo ao Bloco
Pedagógico da Medicina.
Não há coleta de lixo no estacionamento e ao redor do HU, portanto, é proibido o descarte de lixo
nesses locais. A alternativa para qualquer estudante e funcionário da UFSC que queira descartar
lixos maiores é um contêiner presente no primeiro andar do bloco, onde o lixo pode ser depositado.
Encaminhamento: enviar e-mail para as turmas.
1.2 SORTEIO RIFA SAC 16.2
Gabriela Grubert – número 175

2. PAUTA ÚNICA – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE
2.1 EVENTOS
Campanha de doação de sangue em setembro.
Ação voluntária de dia das crianças – pensam em sistema de apadrinhamento. Encaminhamento:
divulgar no grupo da medicina que na próxima RO será definido o dia da ação e o local. Todos são
convidados a trazerem suas indicações de locais.
Conversando com Profissionais - outubro e novembro – pedir sugestão de temas no grupo da
medicina.

Doação de sangue em julho não foi possível: o banco de sangue do HU tinha necessidade apenas
de um tipo sanguíneo e nos avisou que não haveria capacidade de armazenamento aqui no HU para
comportar doações de uma campanha maior. Como o HEMOSC retornou seu funcionamento após
uma greve, poderemos retornar o contato para organizar uma campanha conjunta.

1.3 CEM (Comissão de Educação Médica)
Saci (Seminário de Avaliação do Currículo Integrado) – 15 de setembro – A comissão está fazendo
reuniões toda quinta no almoço para organização do evento. Nessa quinta (25/08), os representantes
de turma trarão as demandas de suas fases.
Novidades: mesa para discutir a ginecologia (demanda antiga dos professores). As mesas serão
separadas em anos, conforme ano passado. Os anos consecutivos serão em horários diferentes para
que alunos de fases avançadas possam contribuir com as fases iniciais, acontecendo o dia inteiro.
Essa semana será postado o formulário para os RTs, que devem ser entregues na reunião de quintafeira. Esse formulário contém as perguntas de demandas críticas, tais como plano de ensino, horários
de aula.
1.4 CAD (Comissão Acadêmica)
Calendário – Catarina propôs um calendário para as ligas, mas algumas reuniões já começaram.
Problemas do calendário semestre passado: as ligas e representantes da comissão não atualizavam
online. Os membros da CAD não conseguiam ter controle de todas as alterações.
MURAL – Solução para o problema do calendário. O mural será fixado no bloco didático e as ligas
ficarão responsáveis por colocarem as datas e pôsteres de suas reuniões e jornadas. Já foi visto um
mural. Falta a comissão decidir como será a arrecadação do dinheiro.
Encaminhamento urgente: até semana que vem o mural já deve estar pronto.
Projetos de pesquisa: os membros da comissão tentam reunir todos os projetos desde o começo do
ano, mas os professores não respondem ao questionário enviado.
Encaminhamento: pedir para os RDs explicarem a importância desse trabalho nas reuniões dos
departamentos e relembrar os professores de responder o e-mail.
1.5 CAE (Comissão de Auxílio Estudantil)
Medcines – final de setembro e início de novembro. A ideia é de parceria com as ligas.
Manter a postagem de editais e outros avisos importantes.
Certificados – postar no site do CA para que cada participante imprima o seu e leve na RO para
pegar assinatura.

Certificado para RDs – Prof. Fabrício disse que há possibilidade de emitir pela UFSC através de uma
disciplina da universidade.
Territorialização virtual – Fernanda (16.2) vai marcar um dia e ver se os alunos tem real interesse,
visto que não foi possível de acontecer durante a SAC.
COBEM - formulário aberto para transporte a ser postado no grupo da medicina.
1.6 COMUNICAÇÃO
Próximo boletim na metade de setembro.
1.7 MARKETING
Custo dos jalecos: R$ 3.500,00
Definir essa semana a máquina de café.
1.8 SITE DO CALIMED
Aguardando as comissões enviarem seus textos.
Haverá uma parte para a CLEV.

